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PROSTĚJOV

Staronový nanažer drezúrní komise Z. Beneš

Jak jsme vás informovali v minulém čísle,
31. října zasedala Rada ČJF aby rozhodla
o novém manažerovi drezurní komise.
O odvolání Z. Beneše z této funkce rozhodl
VV ČJF na základě stížnosti na práci drezur-
ní komise. Současně však pověřil Z. Beneše
prací v čele komise až do doby rozhodnutí
Rady ČJF o novém manažerovi.

O nominaci kandidátů měly rozhodnout
oblastní svazy ČJF. Rada pak určila, že
každý z nominovaných kandidátů, který
bude mít o práci v čele drezurní komise
zájem, přednese na zasedání Rady svoji
představu o řízení komise i dlouhodobější
koncepci.

Před Radu tak předstoupila trojice kandidá-
tů. Stávající manažer Zdeněk Beneš, Alexan-
der Fráter a Václav Nágr. Oproti svým kon-
kurentům měl Z. Beneš poněkud lepší pozici
tím, že jej doporučil Radě i VV ČJF, který
paradoxně rozhodl o jeho odvolání.

Protože kandidáti byli Radou vyzváni
k přednesení svých představ o budoucnosti
drezury v ČR, zajímali jsme se pochopitelně

o tyto koncepce. Náš zájem pramení
i z toho, že vlastně poprvé prezentovali
uchazeči o důležitou funkci v jezdecké admi-
nistrativě své osobní představy a záměry.
Požádali jsme tedy celou trojici o podklady
jejich koncepcí a s jejich dovolením vybírá-
me nejdůležitější momenty prací. Před tímto
výčtem jen prozraďme, že Rada ČJF nako-
nec rozhodla, že novým manažerem drezur-
ní komise ČJF se stal opět  Z. Beneš.

Podklad k přednesení představy
o práci drezurní komise - A. Fráter

(redakčně vybráno a zkráceno)
..Prosím, abyste přijali thesi, že hovoříme

o komisi odborné, jejíž vedoucí či předseda
by měl být rovněž odborník, aby ji byl scho-
pen řídit. Termín manager považuji za zavá-
dějící. Jeho funkce směrem k členům komi-
se není jen manažerská a řídící, ale i odbor-
ná a do značné míry pedagogická. Pouze
bude-li respektován jako odborník a nikoliv
ze strachu nebo oportunismu, může od
komise jako celku i jejích členů vyžadovat

a očekávat smysluplnou práci. Vůči Federa-
ci pak již jeho role není manažerská vůbec,
ale spočívá v plnění úkolů, které od ní obdrží
a v těsné kooperaci s ní, které mu umožní
zprostředkovat jí vhled a porozumění problé-
mům své odborné oblasti a tím i formulovat
úkoly, kterými se komise bude zabývat.
Pokud by Federací jako odborník akcepto-
ván nebyl, je jeho funkce zbytečná, protože
byl jako odborník zjednán..

Jako podstatný úkol Federace, jejích
funkcionářů a tedy i její části, drezurní komi-
se, zdůrazňuji snažit se u všech, kteří se
jezdectvím zabývají, získat povědomí o tom,
že vývoj a budoucnost jezdectví jsou sice
účelem našeho snažení, ale paralelně s tím
se jezdectví podílí na rozvoji kultury celého
státu a je její součástí...v našem dnešním
systému jsou potlačeny aspekty pedagogic-
ké a psychologické a doporučoval bych
všem a na všech úrovních zabývat se
pojmy, které koneckonců kromě odbornosti
či dovednosti rozhodnou o skutečné kvalifi-

Zatímco většina z nás se pomalu těší na
klidnější zimní měsíce, naši jezdci se rozhod-
ně nehodlají uložit k zimnímu spánku. Jak
jsme již psali, velký zájem je o účast při halo-
vém CSI v Poznani (7.-9. 12.), ale zatím není
jisté zda se ČJF podaří vše administrativně
vyřídit. Na eventuelní přihlášené účastníky si
tak musíme počkat do příštího Jezdce.

Do skutečně velkého sportovního světa
se však vydala naše jednička A. Opatrný,
když se s koňmi stáje Bost  CRAZY BOY
a KRIS KENTAUR zúčastnil prestižního
CSI-A ve vídeňské Stadthalle (2.-6. 11.).
Tyto závody jsou pravděpodobně nejvyšší
skokovou událostí Rakouska a tradičně se
jich zúčastňuje nejlepší evropská extratří-
da. Ani letošní ročník nebyl výjimkou a stáj
Bost Equistro se tak pustila do křížku
s jezdci jako W. Meliger, J. Whitaker,
K. M. Prudent či G. Bilington. Na startu
nechyběl pochopitelně ani H. Simon, ale
i čerstvý olympijský vítěz  J. Dubbeldam či
předchozí zlatý olympionik U. Kirchhoff.
Jen z tohoto stručného výčtu je zřetelné,
že po desetiletích byla ČR opět u velkého
sportu. Daleko senzačnější je skutečnost,
že naše dvojice byla jezdcům světového
věhlasu velmi kvalitním konkurentem.

Jako první zahájil CRAZY BOY, který byl
v soutěži do 145 cm s jednou chybou 35.
Již toto umístění vypovídá o kvalitě soutěže
když mezi 29 bezchybnými zvítězila
K. M. Prudent na LANDATO (USA).

KRIS KENTAUR zahájil hned na 150
a i on dokončil s jedinou chybou. Tento
výsledek stačil na 13. místo, když tentokrát
bezchybných bylo jedenáct. Mezi nimi byl
po rozeskakování nejlepší S. Guerdat na
MECANO (SUI). 

Skutečně těžká soutěž do 155 cm pak
čekala CRAZY BOYE. Že se již začíná při-
tvrzovat je vidět z toho,že 8 tr. bodů stačilo
tentokrát mezi 35 startujícícmi na 18.
místo. Bezchybných výkonů viděli tentokrát
diváci jen pět a nejlepší byl k radosti domá-
cích H. Simon s pomalu se do formy vrace-
jícím legendárním E.T. FRH.

I nadále se A.Opatrný pomalu šplhal po
žebříčku dosažených umístění a v další
„150“ s KRIS KENTAUR dokončil se 4 tr.
body na 12. příčce.

Před vyvrcholením závodů, pondělní
Velkou cenou AUDI 2000 (915 000,- ATS)
bylo jasné, že v takové konkurenci je

Česká republika mezi extratřídou
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kaci k dané činnosti..jsou to například
schopnost řešení problémů, schopnost roz-
hodovat se, vzdělání a zkušenost, ale
i odvaha, intuice, slušnost, sebevědomí
i schopnost respektovat jiné.

Před dvěma lety jsem vypracoval obsáhlý
„Koncept založení české jezdecké školy“
...který ani dnes nepovažuji za zbytečnou
práci. Vyjímám z něho:

-zaměření trenérské a cvičitelské práce
i na začátečníky a mírně pokročilé, a to
zejména na děti a mládež bez diskriminace
starších věkových skupin. Toto předpokládá
vyškolení nejen dalších, ale zejména kvalifi-
kovaných pedagogických sil, i v konfrontaci
a součinnosti se zahraničím. Povinná škole-
ní - setkání funkcionářů různých oborů v roz-
sahu např. 1 den v roce, bez jakéhokoliv
zkoušení, s programem stanoveným Fede-
rací.

-zavedení výkonnostních tříd jezdců (při
zachování stávajících čestných odznaků),
zavedení nových soutěží v souladu s jinými
zeměmi, s hodnocením umožňující srovnání
a účast na zahraničních závodech již od niž-
ších stupňů obtížnosti, vytvoření systému
kontinuálního jezdeckého vzdělání, koordi-
nace termínů závodů

- zavedení jednotné formy uveřejňování
rozpisů

-klasifikace jezdeckých zařízení podle
vybavení a úrovně za účelem transparentní
dotační politiky

-ustavení komise rozhodčích
-zastřešení hipoterapie Federací atd.

Z práce V. Nágra
(redakčně vybráno a zkráceno)
..Drezurní ježdění tvoří „základ všech

ostatních disciplin“ tedy základ celého kul-
turního ježdění ve smyslu evropské kulturní
tradice. Přestože tento klasický axiom všich-
ni známe, v jistém smyslu nám uniká jeho
aplikace do běžné praxe, a to ve všech dis-
ciplinách jezdeckého sportu...Nastavený čas
mi nedovolí zabývat se touto problematikou
do všech podrobností, avšak již z uvedené-
ho je zřejmé, že základní chyby lze spatřo-
vat v absenci norem, které jsou obsaženy
prakticky ve všech dostupných učebnicích.
Nepochopení principu by nebylo tak tragické
u mladších kategorií jezdců, pokud bychom
byli schopni určit správný směr výcviku z kli-
niky výsledkových listin rozhodčích přede-
vším v nižších soutěžích. Obávám se však,
že pokud uděláme analýzu výsledkových lis-

tin, nedojdeme ke správným výsledkům. Tak
i jezdec pro kterého by výsledková listina
měla být vodítkem k další práci je často
zmaten..Vše lze shrnout do velmi jednodu-
ché filosofie, která spočívá v tom, že za kaž-
dých okolností můžeme pohyb koně pouze
kultivovaně usměrňovat, nikoliv omezovat
nebo dokonce brzdit. Budou-li tuto pravdu
mít na paměti všichni zúčastnění, tedy jezd-
ci, trenéři a v neposlední řadě i rozhodčí,
nemusíme na zlepšené výsledky čekat dlou-
ho. Připouštím však, že pochopení celého
principu může z počátku činit značné obtíže,
a to zvláště u té skupiny zúčastněných,
která neměla možnost tuto pravdu přímo
prakticky zažít..Pro samotnou praxi to tedy
znamená soustředit pozornost především na
věkově lépe ovlivnitelné skupiny jezdců, tre-
nérů, rozhodčích a funkcionářů a pokusit se
z nadšenců soustavným vysvětlováním
a diskusí vychovat novou garnituru odborní-
ků, což je při absenci vzdělávacího zařízení
úkol jistě nelehký, ale především dlouhodo-
bý...

...V prvé řadě bude dobré si uvědomit, že
činnost manažera spočívá v umění synteti-
zovat jednotlivé úseky činnosti tak, aby
každé vstupní informaci byl přiřazen správný
významový koeficient. V samém počátku by
měl vyjít z podrobné analýzy současného
stavu a stanovit priority jednotlivých činností.

Domnívám se že jsou to následující:
1.Oblast vzdělávání - můžeme rozčlenit

cca na tři kategorie, i když některé informa-
ce jsou jistě společné pro jezdce, trenéry
a rozhodčí. Na tomto úseku máme podle
mého mínění některé nedostatky v učebních
textech a zcela chybí systém dlouhodobého
vzdělávání v teorii.

2.Oblast programového vybavení a komu-
nikace s databázemi sportovních a chov-
ných koní, včetně výstupů pro informatiku
a propagaci - tento poměrně nový obor čin-
nosti vyvolává v samotné praxi usnadnění
práce pořadatelů a rozhodčích, ale v nepo-
slední řadě jej lze využít k podrobným analý-
zám výsledků soutěží a tím i ke genetickým
analýzám užitkových znaků koní na jedné
straně, ale i ke sledování výcvikového pro-
cesu koní a jezdců na straně druhé

3.Oblast aktualizace pravidel a drezurních
úloh - průběžný úkol vyplývající ze změn
pravidel FEI, změn národních podmínek
soutěží a potřeby korigovat zkušební systé-
my (drezurní úlohy) ve směru nových
poznatků fyziologie treninku.

4.Oblast organizace závodů včetně termí-
nové koordinace a redakce propozic - opět
průběžný úkol spočívající především
v komunikaci s jednotlivými pořadateli

a funkcionáři závodů, ale i v ovlivňování tre-
ninkového procesu, zvláště u mladých koní
vhodným termínovým pořádáním soutěží
a KMK.

Představa Z. Beneše o práci
drezurní komise

(redakčně vybráno a zkráceno)
1. Práce drezurní komise a její hlavní

úkoly
(výčet cca 15 úkolů drezurní komise jako

např.: zpracovává sportovně technické pod-
mínky MČR, účastní se přípravy a koordina-
ce sportovního kalendáře, provádí výběr
reprezentantů a pracuje s nimi atd.)

2. Rozvoj drezury v Čechách
...je odvislý od členské základny.. v situa-

ci, kdy došlo k rozpadu struktury jezdeckých
klubů...má z 99% možnost závodit jen eko-
nomicky silný jedinec. ...vzrůstá potřeba
spolupráce oblastí za účinné pomoci drezur-
ní komise s jezdci a majiteli koní v metodic-
ké pomoci, vyhledávání vhodných trenérů
a s tím spojenou organizací různých sou-
středění. Těžiště této práce musí být v kate-
goriích děti, junioři a mladí jezdci...

Pro rozvoj drezury je zcela jednoznačně
prospěšné maximální množství výjezdů do
zahraničí, a to ve všech věkových katego-
riích... Drezurní komise bude znovu jednat
s pořadateli skokových závodů o návratu
k vypisování drezurních soutěží v rámci
jejich závodů.Zcela samostatnou kapitolou
jsou výjimeční jedinci.Těm je třeba i za
pomoci VV ČJF věnovat zvýšenou péči.

3. Jak zvýšit výkonnost jezdců
...dlouhodobý proces, který nikdy nekon-

čí...nezbytné pracovat na sjednocení meto-
diky tj. nejen teorie, ale hlavně praktického
ježdění. Není podstatné ze které současné
evropské školy vyjdeme, ale je podstatné
nechtít začít vymýšlet věci již dávno jinde
vymyšlené..Moje vidina zvýšení úrovně ...je
ve zřízení jezdecké školy, která by vychová-
vala v jednotném stylu, s jednotnou koncep-
cí jezdce a při této činnosti též kvalitní dobře
ježděné koně. Tato škola by též školila cviči-
tele a trenery... alespoň v prvých letech by
minimálně praktickou výuku prováděli zahra-
niční lektoři.

5.Jak pracovat s rozhodčími
Drezurní komise již v říjnu minulého roku

vypracovala a předložila VV ČJF ke schvá-
lení „Návrh systému zvyšování a obnovování
kvalifikace drezurních rozhodčích“. Bohužel
z tohoto návrhu, ...se uskutečnila pouze
prvá část, a to systém školení specializova-
ných a některých národních rozhodčích...
nikoliv vinou drezurní komise se neuskuteč-
nila druhá část..tj. školení národních a ostat-
ních rozhodčích v jednotlivých oblastech.
Lektory na těchto školeních měli být specia-
lizovaní rozhodčí - absolventi výše uvedené-
ho školení...

...jezdecká společnost se musí kultivovat
mimo jiné i v respektu k práci rozhodčího,
ale obráceně rozhodčí svojí prací musí
k tomuto respektu přispět...

6.Jak hledat a školit nové trenéry
Vyhledávat adepty na nové trenéry je

zásadně možné podle „Podmínek a osnovy
pro zkoušky trenérů v jezdectví“ vydané VV
ČJF, mezi jezdci, držiteli minimálně bronzo-
vého výkonnostního odznaku, ve věku mini-
málně 25 let, kteří splňují podmínku výkonu
funkce cvičitele minimálně posledních 5
let..Těmto jezdcům věnovat zvýšenou péči
v další přípravě pro trenérskou práci.Pro
nové trenéry by pak mělo být samozřejmostí
absolvování trenérského školení na Fakultě
tělesné výchovy a sportu při Karlově univer-
zitě.V této činnosti, která spadá pod přímé
řízení komise pro vzdělávání, kterou řídí člen
VV ČJF pan Mgr. J. Sedláček, jsou manaže-
ři pomocnou silou, která může vyhledávat
vhodné adepty a pomoci s jejich přípravou.

A. Fráter

V. Nágr
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Staronový manažer drezurní komise se
ještě ani neohřál ve funkci a již je zde břit-
ká kritika.

K článku z čísla 21 - dodatek z pohledu
účastníka - Eva Šimáčková

Tuto akci zajišťovala drezurní komise
v čele s manažerem panem Benešem.
V hodnocení kanadské rozhodčí zaznělo,
že na počátku vládl mírný organizační zma-
tek. To je velice slušně řečeno. Situace
byla mnohem horší. Zmatek začal j iž
v pátek před veterinární kontrolou. Pokra-
čoval v sobotu, kdy drezurní obdélník začal
stavět p. Beneš s místními dětmi v 9.45.
Dle časového rozpisu měl jít 1. kůň na start
v 10.00 hod. Soutěž se opozdila o 30
minut. Těsně před zahájením se sháněl
hlasatel a anglicky mluvící zapisovatel.
Jako pořadatel mezinárodních závodů
v Nebanicích (vždy kritizována drezurní
komisí) jsem nevycházela z úžasu. Nejhor-
ší ovšem byl povrch drezurního obdélníku.
Oraniště , z kterého koně obtížně vytaho-
vali kopyta, bylo plné kamení. (Vždy, když
je na závodech špatný povrch, se jezdcům
říká - je to špatné pro všechny stejně.
V těchto závodech se výsledek srovnává
s Lotyšskem, Litvou, Řeckem a Izraelem.
Pochybuji, že i ostatní jezdili na poli, spíše,
jak je pro drezúru obvyklé, v písčitých
obdélnících.) Z budek, které pro rozhodčí
připravili, nebylo vidět na celý obdélník.
Rozhodčí se dožadovali rozhodování z aut.
Ale zřejmě nebyla auta, která by byla
schopná do oranice vjet. Rozhodčí v C celé
závody stála. Dánská rozhodčí v E si i se
zapisovatelkou musely sednout ven a psát
listiny na klíně. Naštěstí se umoudřilo
počasí a přestalo pršet. Po ukončení sou-
těže následovalo hodnocení a beseda při
videu. To probíhalo v prostorách vedle
haly, kde byla velká zima. Všichni jsme
seděli v kabátech a po promítnutí poslední-
ho koně bylo hodnocení rychle ukončeno
a rozhodčí spěchali do tepla.

Nedělní klinika se jezdila v hale. Bohu-
žel, povrch v hale byl také špatný. Tvrdý
a kluzký. V této hale probíhají neusále dre-
zurní soustředění pod vedením manažera
drezurní komise. Není mi tedy jasné, jak je

Ještě k FEI testu ve Svinčicích
možné, že neví, že hala nemá předepsané
parametry pro tuto soutěž. Při pořádání
mezinárodních drezurních závodů v Neba-
nicích a i v Mariánských Lázních přijedou
členové drezurní komise kontrolovat připra-
venost závodů a hlavně povrch obdélníku.
(V letošním roce se za nás zaručila členka
drezurní komise p. Čapková a proto kontro-
la neproběhla.) Přestože bylo letošního
roku ve Svinčicích zrušeno Mistrovství dětí
(na poslední chvíli přeloženo do Mostu),
nepovažoval manažer drezurní komise za
nutné zkontrolovat připravenost meziná-
rodních závodů.Všichni jsme byli přesvěd-
čeni, že závody probíhají ve Svinčicích díky
hale. V případě nemožnosti použití haly by
se jistě našlo mnoho oddílů, které disponují
drezurním obdélníkem a zázemím pro
pořádání závodů.

Ani v průběhu závodů, ani v průběhu kli-
niky nebylo zabezpečeno občerstvení roz-
hodčích. Při klinice přišly obě rozhodčí do
haly v 9.00 a odešly v 15.00 hodin. (Teplý
čaj jim donesli soutěžící.) Pod jejich dohle-
dem všichni koně předvedli obrovské zlep-
šení a pro všechny jezdce i trenéry byl
tento výcvik dobrou školou. Jako v každém
ročníku, tak i letos nebyl naplněn stav
závodníků. Nastoupit mohlo 30 dvojic.
Vybráno a pozváno jich bylo 26. Dostavilo
se 16. Do soutěže se nemůže přihlásit kdo
chce, ale pouze ten kdo je vybrán. Z těchto
vybraných pak část nemá zájem, část se
nedostaví z různých jiných důvodů. Jsem
přesvědčena, že by soutěž měla být otev-
řena široké veřejnosti a stav závodníků by
se jistě zaplnil. Nebo je možné, že jsou
v republice pouze dvě děti?.

Drezúrní FEI World Dressage Challenge
je výzva FEI pro země s nižší drezurní
úrovní ke společné práci pod dohledem
mezinárodních odborníků. Špatným zabez-
pečením s touto výzvou dost hazardujeme.
Zahraniční rozhodčí byli v rozhovoru pro
časopis Jezdec velice slušní. Doufejme, že
třeba budou slušní i ve zprávě FEI. Celá
akce pro nás byla velkou mezinárodní
ostudou. Hlavní pořadatel této akce, mana-
žer drezurní komise, byl po odvolání znovu
dosazen do funkce.

úspěch možný jen s čistým kontem. KRIS
KENTAUR a A.Opatrný nastoupili mezi 42
startujícími hned na počátku jako sedmí
startující. Do té doby se dosažené výkony
pohybovaly ve dvouciferných číslech.
Nevýhodou přední startovní pozice byla
nemožnost shlédnout některého ze zkuše-
ných soupeřů a tak se ani KRIS KEN-
TAUR nevyhnul dvěma chybám. I tak to
však  byl v té chvíli nejlepší výsledek
v určitě zatím nejtěžší soutěže kariéry
A.Opatrného i KRISE. Nejlepší světová
extratřída diváky nezklamala a ti nakonec
viděli rozeskakování osmi jezdců, ze kte-
rých zvítězil precizní jízdou H. Simon na
E.T. FRH před  H. Johannsmannem
(GRALSHÜTER),  W. Meligerem (CALVA-
RO V) a G. Bilingtonem (V.V. IT‘S OTTO).
Být v takové konkurenci celkově sedmnác-
tý není rozhodně neúspěchem. I když byli
ve stáji Bost Equistro trošku smutní, je
skutečnost, že český jezdec dokázal držet
krok s jezdci takové proslulosti pořád ještě
téměř neuvěřitelná. Zda si na tento luxus
budeme moci zvyknout však ukáží již nej-
bližší měsíce.

Česká republika mezi extratřídou
Zima v Německu

Světový sport dnes sídlí v Německu
a každý kdo chce uspět  musí  být u toho.
Naštěstí A. Opatrný má v SRN své zázemí
a tak se 11. listopadu přesunuli naši nej-
lepší koně CRAZY BOY, KRIS KENTAUR
a COLUMBIA EQUISTRO do stájí R. Teb-
bela v Ensbühren. 

Nejčerstvější sportovní akce je čeká
hned o víkendu 24.-26.listopadu, kdy se
naše dvojice zúčastní velkých národních
závodů ve městě Oldenburg. Další zastáv-
kou na cestě na cestě do „Evropy“ by mělo
být halové CSI v Mnichově (1.-3. prosince).
Na zisku startovní pozice zde stále ještě ve
stáji Bost pracují a i když získat takové
místo není snadné věří, že se to nakonec
podaří. Když se vše bude vyvíjet dobře,
bude halová sezona pokračovat  při CSI ve
Frankfurtu a dále pak v Mechelen.  

Kdo by si to ještě před dvěma lety
pomyslel. C.Neumann

Hovory o drezúře
V jezdecké společnosti se v poslední

době hovořilo poněkud častěji o drezú-
ře. Příčinou byl rozkol v drezurní komisi,
který nakonec skončil návratem do sta-
rých kolejí. Nespokojenci ze stran dre-
zúristů si tak budou muset na případnou
aparátovou změnu počkat do příštího
volebního období.

Téměř příznačně této chvíli však
nedávno spatřila světlo světa publikace
s názvem Hovory o drezúře. Publikace
z pera ředitele Národního hřebčína Nor-
berta Záliše je všem dříve narozeným
známa z téměř 20 let starého seriálové-
ho pokračování v časopise Jezdectví

Norbert Záliš na základě svých
původních textů sestavil tentokrát Hovo-
ry o drezúře do neokázale elegantní
scriptové podoby, které dostaly číslo
jedna a měly by se tak stát prvými
v řadě dalších v edici Scripta equestrica.

Všichni ti, co mají texty Norberta Záli-
še rádi by si neměli nechat tuto publikaci
ujít. Nejen pro její fundovaný obsah
vycházející z dokonalé znalosti obecně
platných zákonitostí drezurní či lépe
řečeno jezdecké práce, ale i všech
typicky českých „specifik“. Publikace se
pro svůj omezený náklad (200 ks) stane
bezesporu v budoucnu výjimečnou
ozdobou hipologických knihoven, ale
zároveň každému poslouží jako skuteč-
ně žijící učebnice.

Každý z řady všech jezdeckých, nejen
drezurních, odborníků tak má nad strán-
kami Hovorů o drezúře příležitost
zamyslet se, zda nelze v jeho jezdec-
kém pojetí něco změnit ihned. Námět
k přemýšlení si nad stránkami Hovorů
o drezúře nalezne každý. -C. Neumann-

Norbert Záliš vrací koním jejich minulou
noblesu

Jezdec na internetu
Trochu nesměle ale přeci vám předklá-

dáme i naší adresu internetové verze Jezd-
ce. Nesměle proto, že zdaleka ještě ne vše
funguje tak jak si přejeme, ale v každém
případě již lze na naše stránky nahlédnout.
Internetový Jezdec vzniká ve spolupráci
s Equichannel a můžete se na něj podívat
na www.jezdec.cz

POZOR ZMĚNA! Redakce Jezdce upo-
zorňuje všechny spolupracovníky, přispě-
vatele i čtenáře a inzerenty na změnu faxo-

vého čísla na 02/850 54 07



spolu s fotografem J. Šetlíkem. V loň-
ském roce byla získaná suma věnována
povodní postižené mateřské školce pro
děti s vadou zraku v Přerově. Letos bylo
na doporučení Mise Kapky naděje, která
se stará o pomoc při získávání finančních
prostředků pro různé humanitární účely,
rozhodnuto o využití získaných prostřed-
ků ve prospěch Nadace Dítě a kůň.

Prvním držitelem
ceny Nadačního
fondu se stal
Lubor Zahrádka.
I když bude Cena
v budoucnu určena
především těm co
se v příslušném
roce nejvíce zasadí
ve prospěch hipo-
terapie, rozhodla
v případě prvého
ročníku komise
o udělení za celoži-
votní zásluhy na
poli hipoterapie.
Bývalý primář
plzeňské polikliniky
L. Zahrádka stál
u zrodu této léčeb-
né metody v ČR
a i ve svém sou-
časném postavení
(Ústav sociální
péče ve Zbůchu)

pracuje i nadále se svými pacienty s vyu-
žitím hipoterapie. L. Zahrádka poděkoval
za udělení prestižního ocenění a svým
lidským projevem nejenže získal sympa-
tie všech přítomných, ale současně doká-
zal, že Cena Nadačního fondu pro rok
2000 je v těch nejlepších rukách.

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY

-4-

Blahopřejeme...

Cena nadačního fondu
Za účasti náměstkyně ministra práce

a sociálních věcí ČR B. Hejné se
10. listopadu udílela v Národním hřebčíně
v Kladrubech nad Labem první Cena
Nadačního fondu Dítě a kůň. Cena vznik-
la z iniciativy ředitelky Nadačního fondu
Dítě a kůň Ivany Hudcové a je určena
těm, kteří v příslušném roce nejvíce
pomohli rozvoji hipoterapie v ČR.

Prvním držitelem Ceny nadačního fondu se stal Lubor Zahrádka

Současně s udělením této ceny probě-
hl v Kladrubech nad Labem i další slav-
nostní akt, kterým bylo předání staroklad-
rubského koně Nadaci Dítě a kůň. Kůň
byl zakoupen pro Nadaci z výtěžku
2. ročníku soutěže o „Dětskou tvář roku
1999“, kterou vyhlásil Nedělní Blesk

...Jaroslavu Sýkorovi z Opavy Kateři-
nek, který 3. listopadu oslavil šedesátiny.

...libereckému trenérovi Jiřímu Krásovi
z Liberce k 75. narozeninám, které oslaví
9. prosince

V sobotu 4. listopadu zemřel ve
věku 72 let plk. Karel Podařil ze Stří-
že, který byl známý jako obětavý funk-
cionář, trenér a rozhodčí. Poslední roz-
loučení se konalo 9. listopadu v Hrani-
cích na Moravě za velké účasti občan-
ské i jezdecké veřejnosti se všemi
vojenskými poctami.

Toronto v kanadském Ontáriu bylo
dějištěm dalšího dílu Poháru národů. Dva
týdny po CSIO ve Washingtonu pokračo-
val seriál Samsung Nations Series Cup
při tradičním Royal Horse Show.

I v Torontu se k vrcholné soutěži týmů
sešla stejná sestava jako v USA, když se
i zde na start soutěže postavily jen celky
Kanady, USA a Kolumbie. I když jsme se
domnívali, že příčinou tak slabé účasti
v USA byly ekonomické důvody, zákulis-
ní informace z Kanady říkají, že obavou
z účasti při CSIO za mořem je nákazová
situace v Severní Americe. I když nevíme
přesně v jakém stadiu se celá záležitost
nalézá v oficielních stanoviscích, prav-
dou je, že evropští jezdci mají strach
z výskytu chřipkového tzv. „Nilského
viru“, který je hlavní příčinou nezájmu
o zisk Samsung bodů.

I v Torontu se tedy vše odehrávalo
v režii dvou severoamerických rivalů. Po
prvém kole vedl tým Kanady ve složení
Mario Deslauriers - Le Madro, Jill Hensel-
wood - Toyzrus, Jonathon Millar - Fine
Line, Ian Millar - Glory Days se 4 body
před USA, které měly na kontě 8 tr. bodů.

Druhé kolo však stejně jako v USA při-
neslo vítězství Američanům (Ray Texel -
Pershing (4+4);  Leslie Howard - Clover
Leaf (12+0); Margie Goldstein Engle -
Hidden Creek’s Perin (0+0); McLain
Ward - Rio (4+4)) s celkovým součtem
12 tr. bodů. Druhá Kanada měla 16
a třetí Kolumbie 64 bodů.

V celkovém hodnocení soutěže vede

Samsung v Kanadě
i nadále Itálie (14) před Švýcarskem
a Belgií (9). Dva zámořské bodové zisky
postrčily USA na čtvrtou příčku (8) před
Maďarsko (7) a Německo (5). Body ze
Severní Ameriky získala i Kanada, která
je momentálně na sedmém místě spolu
s Polskem se 4 body.

Další ročník Lady Cupu Bernartice, halo-
vé závody, které již po čtvrté uzavřely
sezónu v západních Čechách, se konaly
11. listopadu. Pořadatelé tentokrát přeložili
původně prosincový termín, který byl přeci
jen poněkud pozdní. 

Do Bernartic tentokrát dorazilo více jak
30 dvojic. V prvé soutěži (-Z-) určené ju-
niorkám a ml. jezdkyním zvítězila L. Polá-
ková na REINBOW ze stáje Polák Strako-
nice. Druhá „zahajovačka“ byla pro senior-
ky (-ZL-) a mezi 23 dvojicemi si nejlépe
vedla Špalková na FLIPP (JK Start Žihle).

K hlavní soutěži do 110 cm pro obě
kategorie nastoupilo 28 dvojic a po roze-
skakování zvítězila L. Jindrová na GOWOR
z JK Sp. Poříčí před Leuchterovou
(JAIPUR) z Tachov Tisová.

Diváci se pochopitelně těšili i na závě-
rečnou soutěž masek, která rozhodně
nezklamala. Porotě se nakonec nejvíce
líbila dvojice dívek z JS Plzeň Bory
v masce - Policajt a Kájínek.

Kájínek v Bernarticích

ME v Pardubicích
● Spolupráce se světovým odborníkem

na všestrannost T. Ryckewardem, kterou
navázali pořadatelé soutěží všestrannosti
v Pardubicích, pokračuje. Naše mladá
jezdkyně G. Slavíková (Glod Čejov) bude
rok na stážovém pobytu v belgickém stře-
disku ve Waregemu, kde bude trénovat
pod jeho vedením. V případě, že se bude
vše vyvíjet podle plánu tak bude naši mla-
dou jezdkyni v jarních měsícíh roku 2001
následovat i její kůň MARKÝZO.

● Další zpráva se týká také Dostihového
spolku Pardubice a JK Glod Čejov. Tito
pořadatelé přes ČJF oficielně požádali FEI
o pořádání ME juniorů ve všestrannosti
roku 2003.

● I nastávající zimu budou čeští žáci,
junioři a mladí jezdci všestrannosti praco-
vat ve společných přípravách pod vedením
polského trenéra T. Kowaly. Komise vše-
strannosti plánuje v průběhu zimních měsí-
ců celkem tři soustředění.

Zelinková za Tarpan
Na naší domácí sportovní scéně došlo

k zásadní přestupové změně. Po devíti
letech odchází z JK Mělník naše přední
jezdkyně a úřadující skoková mistryně ČR
Z. Zelinková a od 15. listopadu působí ve
stáji V. Hrnčiara Tarpan Odolena Voda.
Jak se nám zatím podařilo zjistit, středisko
v Odolena Vodě nabízí Z. Zelinkové výraz-
ně lepší podmínky především v kvalitě
a kvantitě výkonnostních koní. O plánech
stáje Odolena Voda a Z. Zelinkové bude-
me referovat v příštím čísle.
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JK Opava Kateřinky
upozorňuje

na změnu tel.: čísla,
které je

0653/73 24 10

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, hala k dispozici.

Tel.: 0602 628788

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně
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●● kvalita + rychlost
●● soudní AJ - NJ- expres
●● rodilí mluvčí
●● technické+odborné texty 
●● bez příplatku
●● výuka jazyků
●● kvalifikovaní lektoři
●● firemní výuka
●● intenzivní individuální výuka

Překladatelský servis 
skřivánek, s. r. o.

Milady Horákové 108, Praha 6
Tel: +42 02 333 20 561-2
Fax: +42 02 333 22 373

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec, 
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.

Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79 

Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00

CN

●● kompletní sortiment jezdeckých potřeb

Výsledky

MM AA GG AA
Maga nabízí jezdecké kalhoty šité na míru v barvě bílé, béžo-

vé, šedé, hnědé, tm. zelené, černé v těchto provedeních:
● pružné látkové, guma v pásku, kapsa na zip, bez vnitřních
švů v ceně do 620,- Kč s dobírkovým poštovným,

● pružné s kůží na kolenou, guma v pásku, kapsa na zip, bez vnitřních
švů v ceně do 720,- Kč s dobírkovým poštovným.
Uvádějte tyto míry: pas, boky, stehno a lýtko v nejšir. místě, kotník, délka
od pasu ke kotníku, hloubka sedu nebo výšku postavy.
Objednávejte na adr.: MAGA, Čejov č. 200, 396 01 Humpolec nebo na
tel.: čísle 0367/564 396 odpoledne a večer.
Pro obchody dodáme malé série v normovaných velikostech

G
MA

A

Bernartice 11.11. -Z- (12) 1. Poláková
- REINBOW (Polák Strakonice), -ZL-
(23) 1. Špalková - FLIPP (JK Start Žihle),
-ZL- (28) 1. Jindrová - GOWOR (Sp. Poří-
čí), 2. Leuchterová - JAIPUR (JK Tachov
Tisová), 3. Kubošová - KORIDA (TJ Kla-
tovy Luby).

Informace pro předplatitele
Konec roku je opět na dohled a s ním přichází i informace

o předplatném dalšího ročníku zpravodaje Jezdec. Tak jako
každý rok i letos dostáváte s tímto číslem poprvé složenku na
předplatné zpravodaje, ale stejně jako v uplynulých třech letech
si můžete  objednat i další edici Jezdecké ročenky. Ročenka
2000 bude mít 72 stran a její součástí je vedle fotografickch
reportáží nejdůležitějších momentů sezóny 2000 i zajímavý roz-
hovor. Tentokrát jsme rozmlouvali přímo s centrem FEI s generál-
ním sekretářem FEI Dr. Bo Helanderem. Ročenka je opět prémií
pro předplatitele, kteří ji budou mít výrazně lacinější. Její cena
byla stanovena na 200,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji
obdrží za 50% ceny + 20,- Kč poštovného

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2 001
včetně poštovného, které bohužel stále stoupá, bylo stanoveno na
500,- Kč resp. 620,- Kč včetně Jezdecké ročenky pro čtenáře
v ČR. Odběratelé v evropských  zemích, včetně Slovenska zaplatí
v roce 2001 1090,- Kč a pro čtenáře v zámoří bude putovat Jez-
dec za 1800,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.

Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co
nejčitelnější vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem odběrate-
lů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V přípa-
dě, že složenku ztratíte, či jste ji náhodou nedostali, použijte pro-
sím složenku typu C. Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu ban-
kovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce.

Cesty až do
roku 2002

Máte-li zájem aby vaše středisko,
obchod či instituce byla uvedena
v adresáři, který zná jezdecká
veřejnost pod názvem Cesty ke
koním, oznamuje vám redakční
rada těchto jezdeckých Zlatých
stránek, že uzávěrka přihlášek je
30. listopadu. Stejně jako v minu-
losti zasílejte informace o svých
společnostech na adr.: Lenka Gott-
hardová, Bezdědice 53, 267 24
Hostomice, tel.: 0603 269 705. Plat-
nost nového adresáře bude až do
roku 2002 jak vyplývá z názvu
Cesty ke koním 2001/02.
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JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehofiova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83

http//konmo.webjump.com

A N K A®

P R E M I U M  Q U A L I T Y
D O G  A N D  C AT  F O O D

ŠPIČKOVÁ 
GRANULOVANÁ KRMIVA 

PRO PSY A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce: 
Kanadská obchodní společnost, 

Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505 

Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 
e-mail: equisport@atlas.cz, 

equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

NOVÉ TELEFONNÍ 
ČÍSLO:

02/57 32 94 38

SERVIS PRO VÁS 
A VAŠEHO KONĚ

ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/57 32 94 38

●● Zdvojnásobená prodejní
plocha

●● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně

Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00

e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna: 
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH 

PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH 

POT¤EB

Masarykova 518/4a, 
460 01 Liberec

Telefon: 048/271 03 44

Fax/zázn.: 048/511 01 47

Inzerce
●● Prodám dvě klisny -ČT, 15 let, hřebná a 14  let  A1/1 - levně. Dále kl. po

LOPEZ 11 nar. 9. 5. 2000. Tel.: 0607 516 645 do 20 hod, 0329/786 002.
●● Prod. hřebce A1/1, nar. 25. 1. 1989, o: Anno, m: Báze, výborný exteriér

a mech. pohybu, hodný, zdravý, přiježděný, skáče. Cena 40 000,- Kč.
Tel.: 0435/691 113 po 20 hod.

●● Prodám černá jezd. sedla, ručně šitá, téměř nová. Cena 10 000,- Kč.
Tel.: 0435/691 113 po 20 hod.  

●● Prodáme 12 l. zdravou charakter. kl., zaps. v HPK, výkonnost drezura -ST-,
spolehlivá v -S-,vhodná i pro juniory. Cena 130 000,-. Tel.: 0606 94 26 71.

●● Prodám 7l. kl., šimla, mohutná, zdravá, zaps. v HPK, o: 191 Jury (něm.t.),
m: po Servátor 51. Levně. Tel.: 0602/886 207.

●● Prodám několik kvalitních skok. koní. Inf. na tel.: 0607 58 86 82 - 7.00 - 18.00
hod.

●● Koupím koně pro juniorku k vyšším soutěžím military. Tel.: 0602 753 103.
●● Půjčím na revers 5l. hřebce ČT zkušenému jezdci z Prahy na parkur i drezu-

ru. Tel.: 0602 46 82 89.
●● Koupím přepravník na 5-6 koní, Karosa v pěkném stavu. Tel.: 0451/438 295

po 20.00 hod.
●● Prodám A1/1 val. černý, 5l., 100% zdravý, vhod. pro parkur. Možnost vyzkou-

šet. Tel.: 0186/25 143 večer po 20 hod.
●● Hřebčín hledá odpovědného ošetřovatele (-ku). Předpokl. je zkušenost

s koňmi, příp. ježdění na koni. Tel.: 0338/32 49 20, po-pá 8-15 hod.
●● Kovář - podkovář přijme pomocníka, možnost ubytování. Tel.: 0604 790 840.
●● Prodám: Pluh - obracák za VARI, kladívkový šrotovník s motorem 2,2 KW

a uherské kočárové postroje za koně. Cena dohodou na tel.: 0634/374 262.


